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Een tijdje geleden had ik het over een huisarts in een van de talkshows. Hij brak daar een lans voor het gebruiken van
een antimalaria middel – hydroxychloroquine – door huisartsen. Dat middel zou een beetje kunnen helpen bij de
Corona patiënten. En bij zo’n akelige ziekte zou je kunnen zeggen ‘alle beetjes helpen’. Ik had er meteen mijn twijfels
bij. Het kan best zijn dat het een beetje helpt en Trump had het ook al een paar keer gezegd bij zijn briefings. Maar
pillen die misschien een klein beetje helpen kunnen soms ook behoorlijke schade aanrichten.

Gelukkig wijst de wetenschap (weer) de weg. Vandaag stond het in de krant en ik heb er meteen maar even de originele
publicatie bij gezocht. Die was gemakkelijk te vinden na even zoeken op Google. Het onderzoek ging over oud-
militairen (veteranen), daar hebben ze er nogal wat van in de US. De onderzoekers spoorden in de bestanden van een
grote gezondheidsorganisatie alle oud-militairen op die een Corona-infectie doorgemaakt hadden. Het waren er 368.
Van die 368 hadden er 97 het antimalariamiddel gekregen en 158 niet. Er waren er ook nog 113 die en het
antimalariamiddel en een antibioticum hadden gebruikt. De patiënten in de drie groepen waren gemiddeld ongeveer
even ziek. De oud-militairen die het antimalariamiddel gebruiken gingen ruim 2x zo vaak dood als de oud-militairen die
het middel niet gebruikten. In de eerste groep stierf 28%, in de tweede groep 11%.

Trump oefende veel druk uit op de FDA (de organisatie die het middel voor gebruik bij een Corona-infectie moest
goedkeuren) om het medicijn versneld goed te keuren. De FDA heeft dat gelukkig geweigerd. Losse opmerkingen in
talkshows geuit door mensen die er geen verstand van hebben zijn schadelijk. Gelukkig worden die adviezen meestal
niet overgenomen omdat we een goede structuur hebben voor het goedkeuren van medicijnen. Maar die opmerkingen
scheppen wel valse hoop bij patiënten en hun familieleden die hartstochtelijk zitten te wachten op iets dat helpt.


